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ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА 

„Петров технолоджи” ЕООД внедрява и поддържа Система за управление по околна среда, 
съответстваща на изискванията на международния стандарт ISO 14001:2015. Периодично 
оценяваме ефективността и ефикасността на СУОС. Във връзка с това извършваме: определяне, 
планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване на всички процеси, оказващи 
влияние върху  аспектите на околната среда. 

 
Ръководството на „Петров технолоджи” ЕООД   

 
ДЕКЛАРИРА: 

 
отговорност в осъществяването на обявената Политика по околна среда: 
 

 подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда чрез 
намаляване вредните въздействия върху околната среда от нашите дейности и продукти;  
 подобряване безопасността на процесите, снижаване количеството и/или риска от 
производствени отпадъци и ангажимент за предпазване от замърсявания – 
минимизиране или елиминиране на освобождаваните в околната среда замърсители; 
 запазване и съхраняване качеството на природните ресурси като вода, въздух и 
природни горива, според нашия ангажимент за непрекъснато развитие; 
 управление на аспектите на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и 
обществото – отпадъци/технологични, битови, опаковки/,замърсяване /прах, шум, вибрации 
смазочни  масла , ресурси / материали, горива, енергия, вода/; 
 обучаване и осигуряване на осведоменост на персонала по въпросите на околната среда и 
отговорност на служителите по отношение на разбирането и прилагането на политиката; 
 вземане на решения за информиране и обсъждане със заинтересованите страни на 
проблемите по околната среда и полаганите усилия за подобряването й; 
 полагане на усилия за непрекъснато подобряване управлението по околна среда чрез 
системни проверки, прилагане на коригиращи действия и резултатност спрямо околната среда; 
 оценяване ефективността, пригодността и поддържане на политиката ни по околна среда 
чрез периодични прегледи от ръководството; 
 периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, оценка за 
отражението им върху производствената дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението 
на всички задължения наложени от тези документи; 
 постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от 
управлението на аспектите на околната среда; 
 създаване на положителен публичен имидж в рамките на свободния пазар. 
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